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แบบสรุปยอการวิจัย 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย / แผนการวิจัย 

1.1 ชื่อเร่ือง  การพฒันาการผลิตไบโอเอทานอลโดยยีสตที่ทนอุณหภูมิสูง  
  Development of Bioethanol Production by Thermotolerant Yeasts 
1.2 ชื่อคณะผูวิจัย 
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จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
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E-mail: fscistl@ku.ac.th 
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 นักวจิัยเชีย่วชาญ  งานทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ  ฝาย

ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขต
กําแพงแสน  นครปฐม 73140 
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ภาควิชาชวีเคมี  คณะวิทยาศาสตร  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 
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ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวทิยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร 
กรุงเทพ 10900 โทรศัพท 02-5625444 ตอ 4024 โทรสาร 02-5792081  
E-mail: fsciwcy@ku.ac.th 

6. รองศาสตราจารย ดร. เหมือนเดือน พิศาลพงศ  (หวัหนาโครงการที่ 6)     
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท 02-218-6875  โทรสาร 02-218-6877    
E-mail: muenduen.p@chula.ac.th         

7. นางอรวรรณ ชวนตระกูล (ผูรวมวิจยัโครงการที่ 3)  
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กําแพงแสน  นครปฐม 73140  โทรศัพท 034-351399 ตอ 482   
 E-mail: rdiowc@ku.ac.th      

8. รองศาสตราจารย ดร. วิเชียร  กิจปรีชาวนิช  (ผูรวมวิจยัโครงการที ่4) 
 ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวทิยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 02-5625444, 02-5625555 ตอ 4015  
โทรสาร 02-579-2081 E-mail: fsciwck@ku.ac.th 

9. ดร. เดือนรัตน ชลอุดมกุล (ผูรวมวิจยัโครงการที่ 6) 
 ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวทิยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท 02-5625444, 02-5625555 ตอ 4041 โทรสาร 0-
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10. นางสาวณภัชนก ยวงสะอาด (ผูรวมวจิัยโครงการที่ 1) นิสิตปริญญาโท  
ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900  

11. นางสาวน้ําผ้ึง คูวัจนกุล  (ผูรวมวจิัยโครงการที่ 1) นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาจุล
ชีววิทยาคณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

12. นางสาวปรียานุช ทองภู  (ผูรวมงานวจิัยโครงการที่ 4) นิสิตปริญญาเอก  
ภาควิชาชวีเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 
10900 

13. นางสาวกิตยิา เอกเชวง  (ผูรวมงานวิจยัโครงการที ่4) นักวิจัย ภาควิชาชวีเคมี  
คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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14. นายอนุชิต รัตนพันธุ (ผูรวมงานวิจัยโครงการที่ 6) นิสิตปริญญาเอก ภาควิชา
วิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  ปทุมวัน กรุงเทพฯ  
10330  

15. นายเอกสทิธิ์ เอียดปุม (ผูรวมงานวิจยัโครงการที่ 6) นิสิตปริญญาโท ภาควิชา
วิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  ปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330  

 

1.3 งบประมาณและระยะเวลาทําวิจัย 

ไดรับงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 งบประมาณทีไ่ดรับ 4,500,000 บาท 

ระยะเวลาวิจัยตั้งแต  กันยายน 2551 ถึง กันยายน 2552 

2. ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย 

การผลิตเอทานอลในประเทศไทยในปจจบุันนั้นยังใชเทคโนโลยีที่ซ้ือมาจาก
ตางประเทศ ซ่ึงรวมถึงยีสตสายพันธุที่ใชในการผลิต  แตการใชเทคโนโลยีและยีสตผลิตเอทานอล
จากตาง ประเทศยังประสบปญหาเกี่ยวกับการถายทอดเทคโนโลยี และการหมกัในสภาพอากาศ
รอนตลอดปของประเทศไทย แนวทางการแกปญหานี้อยางหนึ่ง คือการใชยีสตสายพนัธุที่ทน
อุณหภูมิสูง ซ่ึงจะลดการใชระบบหลอเยน็ ทําใหคาใชจายในสวนนี้ลดลง นอกจากนัน้การหมักใน
ที่อุณหภูมิสูงยสีตมักมีอัตราการหมักสูง ทําใหผลิตเอทานอลไดเร็ว ยิ่งไปกวานั้นยังชวยลดปญหา
การปะปนของจุลินทรียอ่ืนในระหวางการหมักเอทานอล   

ยีสตที่ใชผลิตเอทานอลในประเทศไทยสวนใหญเปน Saccharomyces cerevisiae ซ่ึงเปน
ยีสตที่ทนตอสภาวะแวดลอมตางไดดี  แตมกัเปนสายพนัธุที่ชอบอุณหภูมิปานกลาง ถึงแมนวามี
บางโรงงานใชยีสตที่เปน S. cerevisiae สายพันธุที่ทนอุณหภูมิสูงคอนขางสูง อยางไรก็ตาม
อุณหภูมิสูงสุดที่ยีสตสายพันธุเหลานั้นสามารถเจริญไดคือ 40-42  องศาเซลเซียส แตการหมัก 
เอทานอลเกิดไดดีที่อุณหภมูเิพียง 33-35 องศาเซลเซียส (สาวิตรี และคณะ, 2545)  ซ่ึงไมดีพอ
สําหรับการหมักเอทานอลในประทศไทยที่อุณหภูมิสูงตลอดป  ถึงแมนนักวิจยัจากหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรไดทําการแยกและศึกษาวจิัยยีสตผลิตเอทานอลที่ทนอุณหภูฒิสูงมาเปนเวลานาน 
และพบวาสวนใหญเปน S. cerevisiae ซ่ึงมีความสามารถผลิตเอทานอลต่ําเมื่อหมักที ่40 หรือสูง
กวา 40 องศาเซลเซียส และยีสตดังกลาวสวนใหญสูญหายไปเนื่องจากไมไดมีการเกบ็รักษาและ
การทาํฐานขอมูลอยางเปนระบบ นอกจากนั้นแมนวาเมื่อเร็วๆ นี้ ผูวิจยัเองไดแยกยีสตผลิต 
เอทานอลที่ทนอุณหภูมิสูงโดยใช Enrichment Technique ในอาหารน้าํออยที่เติมเอทานอล  
4 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ที ่35 องศาเซลเซียส และคัดเลือกจากการผลิตเอทานอลในอาหาร
น้ําออยได Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042 ที่ผลิตเอทานอลไดดีที่อุณหภูมสูิงที่ 30-40 
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องศาเซลเซียส และคงผลิตเอทานอลไดที ่45 องศาเซลเซียส แตผลผลิตต่ํากวาที่ 40 องศาเซลเซียส 
ในขณะที่ S. cerevisiae Sc90 ซ่ึงเปนสายพันธุที่ใชผลิตเอทานอลสําหรับการผลิตสุราในบาง
โรงงานในประเทศไทยสามารถผลิตเอทานอลจากน้ําออยไดดีเชนเดียวกันที่ 30-40 องศาเซลเซียส 
แตที ่45 องศาเซลเซียส มีการเจริญและผลิตเอทานอลไดต่าํมากและต่ํากวาที ่K. marxianus 
DMKU 3-1042  แตในการแยกเชื้อนัน้มีตัวอยางที่นํามาแยกเพยีง 18 ตวัอยาง จากเพียง 7 พื้นที่ใน
จังหวดัพระนครศรอียุธยา ราชบุรี สุพรรณบุรี  และอุทัยธานี (ชุติมา, 2548; Limtong et al., 2007)  
ดังนั้นจึงเชื่อวาหากขยายพื้นที่ที่เก็บตัวอยาง และเพิ่มจํานวนตวัอยางทีน่าํมาแยกยีสต นาจะ
สามารถรวบรวมยีสตผลิตเอทานอลที่ทนอุณหภูมิสูงไดจาํนวนมากขึ้น  เมื่อนํามาคัดเลือกจะ
สามารถคัดเลือกไดยีสตที่มปีระสิทธิภาพสูงขึ้นในการผลิตเอทานอลที่อุณหภูมิสูงและไดยีสต 
สายพันธุที่เหมาะสมสําหรับการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบประเภทตางๆ  

สวนเรื่องวัตถุดิบประเทศไทยยังคงใชกากน้ําตาลและมันสําปะหลัง ยังมีการใชน้ําออย
สําหรับการผลิตเอทานอลนอย ซ่ึงอาจจะเปนเพราะประเทศไทยใชน้ําออยเกือบทั้งหมดสําหรับ
ผลิตน้ําตาลทราย แตจากการศึกษาตนทนุการผลิตไบโอเอทานอลโดยพบวาตนทนุการผลิตไบโอ
เอทานอลจาก “ออย” ต่ําที่สุด นอกจากนัน้จากแผนปฏิบตัิงานดานออย ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2552-
2554) ที่กําหนดไวในระเบียบวาระออยแหงชาติ ยังไดกําหนด “มาตรการสงเสริมอุตสาหกรรม 
เอทานอลและการสรางมูลคา” ซ่ึงเปาหมายหลักที่ตองเกดิขึ้นในป พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 คือ 
แผนการใชออยเพื่อการผลิตเอทานอล  ดังนั้นจึงมีความจาํเปนในการสรางตนแบบผลิตไบโอ 
เอทานอลจากน้ําออยเพื่อไมใหตองซื้อเทคโนโลยีจากตางประเทศ  และหากมองไปในอนาคตการ
ใชวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรประเภทลิกโนเซลลูโลสซ่ึงเปนวัตถุดิบทีม่ีมูลคาต่ําหรือไมมีมูลคา
เลยมาผลิตเอทานอลจะทําใหตนทุนในสวนวัตถุดิบต่ําลงอยางมาก อยางไรก็ตามการใชวัสดุ
จําพวกนี้ยงัมีขอจํากัดอยูมาก จึงสมควรเปนอยางยิ่งที่ตองมีการศึกษาจนกวาจะสามารถนําไปสู
การพัฒนาใชจริง   

ดังนั้นแผนงานวิจยันีจ้ึงมีวัตถุประสงคในการสรางคลังสายพันธุและคลังขอมูลยีสตผลิต 
เอทานอลที่ทนอุณหภูมิสูงซึ่งเหมาะสมกบัการผลิตไบโอเอทานอลในประเทศไทย รวมทั้งตองมี
ประสิทธิภาพสูงในการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบที่มีน้ําตาล หรือวัสดปุระเภทลิกโนเซลลูโลส 
เพื่อใหการยอยสลายวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลสใหไดกลูโคสที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจึงพยายาม
สรางสายพันธุราที่ผลิตเอนไซมเบตา  กลูโคซิเดสที่สามารถทํางานไดดใีนสภาวะที่มคีวามเขมขน
ของกลูโคสสูง รวมทั้งทําการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไบโอเอทานอลที่อุณหภูมิสูงโดยยีสตที่
ทนอุณหภูมิสูง ดวยการสรางเทคโนโลยี ตนแบบระดับกึง่โรงงานการผลิตเอทานอลที่อุณหภูมิสูง
ที่พรอมขยายขนาดสูอุตสาหกรรมได และการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการ
ผลิตโดยใชเซลลยีสตที่ถูกตรึงแทนเซลลอิสระในการหมกั  
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แผนงานวิจัยนีป้ระกอบดวยโครงการวิจัย 6 โครงการ ดังนี้ 
โครงการที่ 1  ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสตผลิตเอทานอลที่ทนอุณหภูมิสูง

สําหรับการผลิตไบโอเอทานอลจากวัตถุดิบที่มีน้ําตาลในประเทศไทย (Biodiversity of 
thermotolerant ethanol producing yeasts suitable for bioethanol production from sugar 
containing raw materials in Thailand) 

โครงการที ่2  การแยกและคดัเลือกยีสตที่สามารถผลิตไบโอเอทานอลจากวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรประเภทลิกโนเซลลูโลส (Isolation and screening for yeasts capable of bioethanol 
production from lignocellulosic agricultural waste) 

โครงการที ่3  การปรับปรุงพันธุกรรมของยีสตที่ทนอุณหภูมิสูง Kluyveromyces 
marxianus DMKU 3-1042 เพื่อการผลิตเอทานอลจากน้ําตาลไซโลส (Genetic manipulation of 
Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042, a thermotolerant yeast, for ethanol production from 
xylose) 

โครงการที่ 4  การคนหาและพัฒนาเอนไซมเบตา-กลูโคซิเดสที่ทนตอสภาวะทีม่ีกลูโคส
สูง เพื่อชวยการสลายเซลลูโลสสําหรับการผลิตไบโอเอทานอล (Searches and development of 
high-glucose tolerant beta-glucosidases to assist in cellulose degradation for bioethanol 
production)  

โครงการที่ 5  การพัฒนาตนแบบระดับกึ่งโรงงานการผลิตไบโอเอทานอลที่อุณหภมูิสูง
จากน้ําออยโดย Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042 (Development of pilot scale 
production of bioethanol at high temperature from sugar cane juice by Kluyveromyces 
marxianus DMKU 3-1042) 

โครงการที่ 6  การตรึงเซลลสําหรับการผลิตไบโอเอทานอลแบบครั้งคราวและ
แบบตอเนื่องจากนํ้าออยโดยใชยีสตทนอณุหภูมิสูง Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042 
(Cell immobilization for batch and continuous bioethanol production from sugar cane juice at 
high temperature by thermotolerant yeast, Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042) 

 
3. วัตถุประสงคการวิจัย 

วัตถุประสงคของแผนงาน คือ 

1.  สรางคลงัสายพันธุและคลังขอมูลยีสตผลิตเอทานอลที่ทนอุณหภูมสูิงซึ่งเหมาะสมกับ
การผลิตไบโอเอทานอลในภมูิอากาศของประเทศไทย และมีประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอล
จากวัตถุดิบทีม่ีน้ําตาล และวัสดุประเภทลกิโนเซลลูโลส โดยการแยกจากแหลงธรรมชาติหรือสราง
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โดยวิธีพนัธุวศิวกรรม แลวนํามาคัดเลือกตามลักษณะทีต่องการ และศกึษาการผลิตเอทานอลที่
อุณหภูมิสูง (โครงการที่ 1, 2 และ 3) 

2.  คนหาและสรางสายพันธุราที่ใชสําหรับผลิตเอนไซมเบตา-กลูโคซิเดสที่สามารถ
ทํางานไดดใีนสภาวะทีม่ีความเขมขนของกลูโคสสูง และผลิตรีคอมบิแนนตเอนไซมเบตา-        
กลูโคซิเดสที่สามารถทํางานไดดใีนสภาวะที่มีความเขมขนของกลูโคสสูง (โครงการที่ 4) 

3.  พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไบโอเอทานอลที่อุณหภูมสูิงโดยยีสตทีท่นอุณหภูมิสูง ที่
ใช Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042 เปนตัวแทน และใชน้ําออยเปนวัตถุดิบ 
ประกอบดวยการสรางเทคโนโลยีตนแบบระดับกึ่งโรงงานการผลิตเอทานอลที่อุณหภูมิสูงที่พรอม
ขยายขนาดสูอุตสาหกรรมได และการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดย
ใชเซลลยีสตที่ถูกตรึงโดยเทคนิคการตรึงเซลลแทนเซลลอิสระในการหมัก (โครงการที่ 5 และ 6) 

สําหรับวัตถุประสงคของโครงการทั้ง 6 โครงการ มีดังนี ้

โครงการที่ 1  ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสตผลิตเอทานอลที่ทนอุณหภูมิสูงสําหรับการ
ผลิตไบโอเอทานอลจากวัตถุดิบที่มีน้ําตาลในประเทศไทย  มีวัตถุประสงค  คือ 

1.1 ศึกษาความหลากหลายของยสีตผลิตเอทานอลที่ทนอุณหภูมิสูงซึ่งเหมาะสมกับการ
ผลิตไบโอเอทานอลในภูมิอากาศของประเทศไทย 

1.2 คัดเลือกยีสตผลิตเอทานอลที่ทนอุณหภูมิสูงสายพันธุไทยสําหรับวัตถุดบิที่ใช
ผลิตไบโอเอทานอลประเภทตาง ๆ พรอมทั้งศึกษาการผลติเอทานอลที่อุณหภูมิสูงของสายพันธุที่
คัดเลือกได 

1.3 เกบ็รักษายีสตผลิตเอทานอลที่ทนอุณหภูมสูิงสายพันธุไทยสําหรับการนําไปใช
ประโยชนตอไป 

1.4 สรางฐานขอมูลความหลากหลายและทรพัยากรชวีภาพยีสตผลิตเอทานอลที่ทน
อุณหภูมิสูงสายพันธุไทย 

โครงการที่ 2   การแยกและคดัเลือกยีสตที่สามารถผลิตไบโอเอทานอลจากวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรประเภทลิกโนเซลลูโลส  มีวัตถุประสงค คือ 

2.1  เพื่อแยกยีสตทีส่ามารถผลิตไบโอเอทานอลจากวัสดเุหลือทิ้งทางการเกษตรประเภท
ลิกโนเซลลูโลส 

2.2  เพื่อคัดเลือกยสีตที่สามารถผลิตไบโอเอทานอลไดดีจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ประเภทลิกโนเซลลูโลส 

2.3 เพื่อจัดจําแนกและระบุช่ือยสีตที่คัดเลือกได 
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โครงการที่ 3  การปรับปรุงพันธุกรรมของยีสตที่ทนอุณหภูมิสูง Kluyveromyces marxianus 
DMKU 3-1042 เพื่อการผลิตเอทานอลจากน้ําตาลไซโลส มีวัตถุประสงค คือ 

 เพื่อสราง recombinant Kluyveromyces marxianus ที่สามารถผลิตเอทานอลจากไซโลส
ไดที่อุณหภูมสูิง จากที่เดิมผลิตเอทานอลจากกลูโคสเทานั้น 

โครงการที่ 4  การคนหาและพัฒนาเอนไซมเบตา-กลูโคซิเดสที่ทนตอสภาวะทีม่ีกลูโคสสูง เพื่อ
ชวยการสลายเซลลูโลสสําหรับการผลิตไบโอเอทานอล มีวัตถุประสงค คือ 

4.1  เพื่อคัดเลือกราสายพันธุ Aspergillus spp. ที่สามารถผลิตเอนไซม HGT-BG ไดใน
ปริมาณมาก 

4.2  เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเลี้ยงราจากขอ 4.1  ทีท่ําใหสามารถสราง
เอนไซม HGT-BG ได ในปรมิาณมาก 

4.3 เพื่อทําบริสุทธิ์และศึกษาสมบัติของเอนไซม HGT-BG จากรา ขอ 4.2 
4.4 เพื่อโคลนยีนเอนไซม HGT-BG รา ขอ 4.3 
4.5 เพื่อผลิตในระบบถังหมัก ทําบริสุทธิ์ และศึกษาสมบัติของรีคอมบิแนนตเอนไซม 

HGT-BG ที่โคลนไดจากขอ 4.4 ในยีสต 

โครงการที่ 5  การพัฒนาตนแบบระดับกึ่งโรงงานการผลิตไบโอเอทานอลที่อุณหภมูิสูงจากน้ําออย
โดย Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042 มีวัตถุประสงค คือ 

เพื่อพัฒนาตนแบบระดับกึ่งอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลที่อุณหภมูิสูงจากน้ําออย 
โดยใชยีสตที่ทนอุณหภูมิสูงสายพันธุที่แยกไดใหมในประเทศไทย  

โครงการที่ 6  การตรึงเซลลสําหรับการผลิตไบโอเอทานอลแบบครั้งคราวและแบบตอเนื่องจากนํ้า
ออยโดยใชยีสตทนอุณหภูมสูิง Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042 มีวัตถุประสงค คือ 

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลที่มีอัตราการผลิตสูงโดยเทคนิคการตรึงเซลล 
หมักโดยใชยสีตที่ทนอุณหภูมิสูง และใชน้ําออยหรือกากนํ้าตาลเปนวตัถุดิบ 

 
4. ระเบียบวิธีการวิจัย (โดยยอ) 

ระเบียบวิธีการวิจัยของแตละโครงการมีดงันี้ 

โครงการที ่1  ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสตผลิตเอทานอลที่ทนอุณหภูมิสูงสําหรับการ
ผลิตไบโอเอทานอลจากวัตถุดิบที่มีน้ําตาลในประเทศไทย มีระเบียบวิธีการวิจยั คือ 

1. 1  เก็บตัวอยางและแยกยีสตผลิตเอทานอล โดยใช Selective enrichment technique  4 
วิธี วิธีที ่1 ใช Yeast extract-malt extract (YM) broth ที่เติมคลอแรมฟนิคอล 200 มิลลิกรัมตอลิตร 
โซเดียมโพรพโิอเนต 0.025 เปอรเซ็นต และเติมเอทานอล 95 เปอรเซ็นต ลงไป 4 มิลลิลิตรตอ 100 
มิลลิลิตร บมแบบเขยาที่ 35 องศาเซลเซียส วิธีที่ 2 ใช Yeast extract peptone dextrose (YPD) broth 
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ที่เติมคลอแรมฟนิคอล 200 มิลลิกรัมตอลิตร โซเดียมโพรพิโอเนต 0.025 เปอรเซ็นต และเติม      
เอทานอล 95 เปอรเซ็นต ลงไป 4 มิลลิลิตร บมแบบเขยาที่ 40 องศาเซลเซียส วิธีที่ 3 ใช YM broth 
ที่เติมคลอแรมฟนิคอล 200 มิลลิกรัมตอลิตร และโซเดียมโพรพิโอเนต 0.025 เปอรเซ็นต บมแบบ
เขยาที่ 28 องศาเซลเซียส วิธีที่ 4 ใช 1% xylan -Yeast Nitrogen Base broth บมแบบเขยา ที่ 28 

องศาเซลเซียส  
1.2  คัดเลือกสายพันธุที่ผลิตเอทานอลไดดทีี่อุณหภูมิสูง  
  (1)  คัดเลือกสายพันธุที่ผลิตเอทานอลไดดีที่อุณหภูมิสูงจากกลูโคส โดยนํายีสตที่

แยกไดใหมและสายพันธุที่รวบรวมไวเดมิ มาศึกษาการหมักใน YPD broth ที่มีกลูโคส 16 
เปอรเซ็นต ใน Durham fermentation tube ที่ 40 องศาเซลเซียส 48 ช่ัวโมง และการหมักในฟลาสก
บมแบบเขยาที ่40 องศาเซลเซียส  เทียบกับสายพันธุอางอิง คือ Saccharomyces cerevisiae Sc90, 
S. cerevisiae M30 และ Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042  

 (2)  คัดเลือกสายพันธุที่ผลิตเอทานอลไดดทีี่อุณหภูมิสูงจากซูโครส โดยตรวจ
ความสามารถ ในการผลิตเอทานอลที่อุณหภูมิสูงในอาหารที่มีซูโครส ของยีสตที่หมักเอทานอล
ไดดีที่อุณหภูมสูิง ในอาหารที่มีกลูโคสจากขอ (1) ดวยการศึกษาการหมักในฟลาสกบมแบบเขยา 
ในอาหาร Yeast extract peptone sucrose (YPS) broth ที่มีซูโครส 16 เปอรเซ็นต ที่ 40 องศา
เซลเซียส นอกจากนั้นนํายีสตที่หมักเอทานอลไดดีที่อุณหภูมสูิง ในอาหารกลูโคส เมื่อทดลองโดย
การหมักใน Durham fermentation tube มาศึกษาการหมักในอาหาร YPS broth ที่มีซูโครส 16 
เปอรเซ็นต ใน Durham fermentation tub ที่ 40 องศาเซลเซียส และการหมักในฟลาสกบมแบบ
เขยาที่ 40 องศาเซลเซียส เทียบกับสายพันธุอางอิง 

1.3 การจัดจําแนกยีสตโดยอนกุรมวิธานระดับโมเลกุล โดยนาํยีสตที่ผลิตเอทานอลไดที่
อุณหภูมิสูงไดสูงมาจัดจําแนกตามหลักอนกุรมวิธานระดบัโมเลกุลดวยการหาลําดับนวิคลีโอไทด
ของ D1/D2 domain ของ 26S rRNA gene และเทยีบความเหมือนกับขอมูลในฐานขอมูล 
GenBank  

1.4 การเก็บรักษายีสต  นํายีสตสายพันธุที่สามารถผลิตเอทานอลที่อุณหภมูิสูงในอาหาร
ชนิดตาง ๆ ทั้งหมดนํามาทําการเก็บรักษาระยะยาว (long term preservation) แบบแชแข็งที่
อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส 

1.5 จัดทําขอมูลยสีตสายพันธุที่หมักเอทานอลไดดีที่อุณหภูมสูิงในรูปของตาราง
รายละเอียดของยีสตที่ผลิตเอทานอลไดสูงที่อุณหภูมิสูง ที่ประกอบดวยชนิดและแหลงของ
ตัวอยาง วิธีการแยกยีสต ผลการจัดจําแนกเชื้อ และการหมักเอทานอล 
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โครงการที ่2  การแยกและคดัเลือกยีสตที่สามารถผลิตไบโอเอทานอลจากวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรประเภทลิกโนเซลลูโลส มีระเบียบวิธีการวิจยั คือ 

2.1 การแยกยีสตจากตัวอยางตามธรรมชาติ โดยอาหารเลีย้งเชื้อที่ประกอบดวย ไซโลส 
8 เปอรเซ็นต เอทานอล 4 เปอรเซ็นต และแอมโมเนียมซลัเฟต 0.05 เปอรเซ็นต บมบนเครื่องเขยา
ความเร็ว 170 รอบตอนาที ที่ 37 องศาเซลเซียส 

2.2 การคัดเลือกยีสตที่สามารถผลิตไบโอเอทานอลไดดีจากน้ําตาลไซโลส เมื่อเล้ียงใน
สภาวะการใหอากาศที่แตกตางกัน คือ เขยาดวยความเรว็ 50, 170 รอบตอนาที และตั้งไวนิ่งๆ ที่ 37 
องศาเซลเซียส 

2.3  การจัดจําแนกและระบุช่ือยสีตที่คัดเลือกได โดยเปรยีบเทียบความเหมอืนของลําดับ
เบสบริเวณ D1/D2 ของ 26S rRNA gene ที่เพิ่มจํานวนโดยเทคนิค PCR แลวเปรียบเทยีบกับลําดับ
เบสของ 26S rRNA จากฐานขอมูลใน GenBank 

2.4 การศึกษาวิธีการกระทํากอนการทําตามกระบวนการ (pretreatment) กับวัสดุเหลือ
ทิ้งทางการเกษตรชนิดตาง ๆ ดวยวิธีการที่เหมาะสมกบัวัสดุแตละชนิดตามที่รวบรวมจากงานวจิัย
ที่มีรายงานทั้งในและตางประเทศ เพื่อใชเปนซับสเตรตสําหรับการหมักเอทานอล แลวเลือกวิธีที่
ทําใหเกิดน้ําตาลกลูโคสและไซโลสสูง ไวใชตอไป 

โครงการที ่3  การปรับปรุงพันธุกรรมของยีสตที่ทนอุณหภูมิสูง Kluyveromyces marxianus 
 DMKU 3-1042 เพื่อการผลิตเอทานอลจากน้ําตาลไซโลส  มีระเบียบวิธีการวิจยั คือ 

การวิจยันี้ดําเนินการเพื่อปรับปรุงพันธุกรรมของ K. marxianus DMKU 3-1042 เพื่อผลิต 
เอทานอลจากไซโลส โดยการถายยีน XYL1 และ XYL2 ของ Pichia stipitis ซ่ึง Tantirungkij และ
คณะ (1993) ไดโคลนไวแลวในพลาสมิด pEXGD8 เขาสู competent ของ K. marxianus DMKU 
3-1042  แตเนือ่งจาก pEXGD8 เปนพลาสมิดที่สรางขึ้นสําหรับ S. cerevisiae จึงอาจไมเสถียร 
(plasmid stability) เมื่อชักนํา เขาสูเซลลของ K. marxianus DMKU 3-1042 ดังนั้นในการสราง 
xylose-fermenting K. marxianus จะใช pEXGD8 ซ่ึงมี Kmr เปน positive selectable marker ที่
เหมาะกับเซลลเจาบานที่ไมไดเปน auxotrophic mutant และพลาสมิดที่สรางขึ้นใหมสําหรับ K. 
marxianus ในการถายยีน XYL1 และ XYL2 โดยมีแผนการดําเนินงานดังนี้ 

3.1  ศึกษากจิกรรมของเอนไซม xylose reductase (XR) และ xylitol dehydrogenase 
(XD) ของ K. marxianus DMKU 3-1042 และ recombinant 

3.2  สราง xylose-fermenting K. marxianus  DMKU 3-1042โดยการชกันํายนี XYL1 
และ XYL2 ของ Pichia stipitis ที่อยูบนเวคเตอร pEXGD8 หรือ pEXG หรือ pEXG+pXDG เขาสู
เซลลดวยวิธี heat shock 

3.3  ทดสอบความเสถียรของเวคเตอรใน recombinant 
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3.4  ทดสอบความสามารถในการเจริญและผลิตเอทานอลของ recombinant และคัดเลอืก 
recombinant ที่เสถียร  มีการเจริญและผลิตเอทานอลไดดี 

3.5  สรางเวคเตอรที่เหมาะสมตอการแสดงออกของยีน XYL1 ในเซลลของ K. 
marxianus DMKU3-1042  

โครงการที่ 4  การคนหาและพัฒนาเอนไซมเบตา-กลูโคซิเดสที่ทนตอสภาวะทีม่ีกลูโคสสูง เพื่อ
ชวยการสลายเซลลูโลสสําหรับการผลิตไบโอเอทานอล มีระเบียบวิธีการวิจัย คือ 

มีระเบียบวิธีการวิจัยดังนี ้
4.1  การคัดเลือกเชื้อราสายพันธุ Aspergillus spp. ที่สามารถผลติเอนไซม HGT-BG ได

ในปริมาณมาก 
4.2  ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมที่ใชเล้ียงเชื้อราที่ทําใหสามารถสรางเอนไซม HGT-BG ได

ในปริมาณมาก 
4.3  การทําบริสุทธิ์เอนไซม HGT-BG ที่ผลิตไดจากเชื้อรา 
4.4  การศึกษาสมบัติของเอนไซม HGT-BG ที่ผลิตไดจากเชื้อรา 

โครงการที่ 5  การพัฒนาตนแบบระดับกึ่งโรงงานการผลิตไบโอเอทานอลที่อุณหภมูิสูงจากน้ําออย
โดย Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042 มีระเบียบวิธีการวิจยั คอื 

มีระเบียบวิธีการวิจัยดังนี ้
5.1  สายพันธุยีสตที่ใช คือ  Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042   
5.2  การเตรียมกลาเชื้อ YPD broth บมบนเครื่องเขยา เปนเวลา 18-24 ช่ัวโมง 
5.3  อาหารเลี้ยงเชื้อใช น้ําออย หรือน้ําเชื่อมดิบ เติมแอมโมเนียมซัลเฟต 0.05 เปอรเซ็นต 

และปรับคาพีเอชเปน 5.0  
5.4  การหมัก ใชถังหมักขนาด 2.5 ลิตร ควบคุมสภาวะการหมักตามแผนการทดลอง 

เก็บตัวอยางทกุ 6 ช่ัวโมงตลอดการหมัก ทาํการวิเคราะหการเจริญ ความเขมขนเอทานอล และ
ความเขมขนน้าํตาล 

5.5  ศึกษาปรมิาณ (NH4)2SO4, KH2PO4 และ MgSO4 ที่ระดับความเขมขน 0.05, 0.075 และ 
0.10  เปอรเซ็นต  

5.6  ศึกษาผลของความเขมขนน้ําตาลเริ่มตน 2, 4, 6, 8 และ 10 เปอรเซ็นต ตอการเจริญ  
5.7  ศึกษาผลของอุณหภูมิ 30, 35 และ 40 องศาเซลเซียส ตอการเจริญและการผลิต 

เอทานอล 
5.8  ศึกษาผลของการใหอากาศในอัตรา 0.1 และ 0.2 ปริมาตรอากาศตอปริมาณอาหาร 

(vvm) ตอการเจริญและการผลิตเอทานอล   
5.9  ศึกษาผลของพีเอชเริ่มตนเทากับ 4.0, 4.5 และ 5.0 ตอการเจริญและการผลิตเอทานอล 
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5.10 เปรียบเทยีบการหมกัแบบ Fed Batch โดยเทคนิค Linear increment feeding, 
Exponential feeding และ Sigmoidal feeding 

โครงการที่ 6  การตรึงเซลลสําหรับการผลิตไบโอเอทานอลแบบครั้งคราวและแบบตอเนื่องจากนํ้า
ออยโดยใชยีสตทนอุณหภูมสูิง Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042 มีระเบียบวธีิการวิจัย 
คือ 

6.1  เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ และเตรียมกลาเชื้อ 
6.2  การทดลองหมักเอทานอลแบบครั้งคราว (batch) โดยใชเซลลแขวนลอย โดย

ดําเนินการในขวดเขยา ขนาด 500 มิลลิลิตร โดยมีปริมาตรอาหารเหลว 250 มิลลิลิตร เปนเวลา 72 
ช่ัวโมง ทําการวิเคราะหความเขมขนของนํ้าตาล เอทานอล และ เซลล ระหวางกระบวนการหมัก
ปจจัยที่ศกึษาคือ 

  (1)  วัตถุดิบ: ระหวาง อาหารเหลวที่เตรยีมจากน้ําออย (cane juice) และ อาหารเหลว
ที่เตรียมจากกากน้ําตาลออย (cane molasses) ที่มีความเขมขนน้ําตาล reducing sugar เร่ิมตน 220 
กรัม 

 (2)  สายพนัธุยสีต: ระหวาง เซลลยีสตสายพันธที่ทนอุณหภูมิสูงคือ K. marxianus 
DMKU 3-1042 กับเซลลยีสตตกตะกอนทีม่ีประสิทธิภาพสูงในการผลิตเอทานอลจากกากนํ้าตาล 
คือ Saccharomyces cerevisiae M30 และเซลลยีสตผสม (mixed culture) ระหวาง K. marxianus 
DMKU 3-1042 กับ S. cerevisiae M30 

 (3)  อุณหภูม:ิ เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการหมักที่ 33, 37, 40 และ 45 องศา
เซลเซียส 

6.3 การทดลองโดยใชเซลลที่ถูกตรึง  
 ทดสอบการตรึงเซลล 2 ระบบ คือ (1) ระบบการเลี้ยงเซลลแบบตรึงเซลลในวัสด ุ

รังไหม  และ (2)  ระบบการเลี้ยงเซลลแบบตรึงเซลลในวสัดุใยบวบที่ถูกหอหุมดวยอัลจิเนท    
 ทดสอบการตรึงเซลล K. marxianus DMKU 3-1042 และการตรึงเซลลยีสตผสม โดย

ใชวัสดุตรึงเซลลที่จัดทําขึ้น โดยทดลองหมกัเอทานอลแบบครั้งคราว ที่  37 และ 40 องศาเซลเซียส 
โดยใชอาหารเหลวที่เตรียมจากน้ําออย และอาหารเหลวที่เตรียมจากกากน้ําตาลออย 

6.4  เปรียบเทียบผลกับการทดลองของกระบวนการหมักที่ใชเซลลแขวนลอย และผล
ของงานวิจัยของคนอื่นๆ 
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5. ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยที่ไดรับจากการวจิัยของแผนงานวิจยันี้ ในระยะเวลาทําวจิัย 10 เดือน คือ ได

ยีสตที่ทนอุณหภูมิสูงซึ่งเหมาะสมกับการผลิตไบโอเอทานอลในภูมิอากาศของประเทศไทย และมี
ประสิทธิภาพสูงสําหรับการหมักเอทานอลจากกลูโคสซึ่งอาจไดจากการยอยแปงและเซลลูโลส 
17 สายพันธุทีห่มักได 7.10-7.64 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ที่ 18 หรือ 24 ช่ัวโมง ซ่ึงดีกวายีสตที่นยิม
ใชในอุตสาหกรรมการหมักเอทานอลในประเทศไทยและยสีตที่ทนอณุหภูมิสูงอื่นที่ใชเปน 
สายพันธุอางอิง  และได 1 สายพันธุที่หมกัเอทานอลจากซูโครสได 6.40 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก 
ซ่ึงเทา ๆ กับสายพันธุอางอิง และกําลังคัดเลือกยีสตที่หมกัเอทานอลจากซูโครส น้ําออยและ
กากน้ําตาลไดดีเพิ่มขึ้นจากสายพันธุที่แยกไว จากการแยกยีสตในธรรมชาติและคัดเลอืกไดยีสตที่
ทนอุณหภูมิสูงซึ่งหมักเอทานอลจากไซโลสได 5 สายพันธุ สายพันธุที่หมักน้ําตาลไซโลสได
สูงสุดใหเอทานอล 1.72 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ที่ 37 องศาเซลเซียส นอกจาก นัน้ไดสรางยีสตที่
ทนอุณหภูมิสูงใหหมกัเอทานอลจากไซโลสไดดีขึ้นโดยอาศัยรีคอมบิแนนตเทคโนโลยีซ่ึงขณะนี้
สามารถนํายีนที่เกี่ยวของกับการหมักไซโลสเขาไปในยีสตที่ทนอุณหภมูิสูง Kluyveromyces 
marxianus DMKU3-1020 ไดแลวแตยังไมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการหมักได   

สําหรับกระบวนการทีจ่ะชวยใหการยอยสลายวัสดุลิกโนเซลลูโลสไปเปนน้ําตาลเกดิได
ดีขึ้นนั้น พบวาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรซึ่งมีลิกโนเซลลูโลสอยูนั้นหากตางชนิดกันควรใช
วิธีการกระทํากอนยอยเซลลูโลสดวยเอนไซมที่ตางกัน สวนผลการการหาเชื้อราที่สามารถผลิต
เอนไซมเบตา-กลูโคซิเดสที่สามารถทํางานไดดใีนสภาวะที่มีความเขมขนของกลูโคสสูง (HGT-
BG) นั้น ขณะนี้ไดเชื้อรา Aspergillus 4 ไอโซเลต  และพบวาเชื้อทั้งหมดมีการหลั่งเอนไซม HGT-
BG 2 ชนิด โดยในชวงตอไปของงานวิจยัจะทําใหเอนไซมทั้ง 2 ชนิด บริสุทธิ์ และศึกษาสมบัติ
ของเอนไซม   

สําหรับการสรางตนแบบระดบักึ่งอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลที่อุณหภูมิสูงโดยยสีต
ที่ทนอุณหภูมสูิง ซ่ึงจะสามารถถายทอดสูการผลิตเอทานอลในระดับอุตสาหกรรมไดทันทีนั้นได
ทําการพัฒนาการผลิตเอทานอลจากน้ําออยที่เปนวัตถุดบิทางเลือกใหมโดยใชยีสตที่ทนอุณหภูมิ
สูงที่แยกไดในประเทศไทย Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042  ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา
น้ําออยสดหรือน้ําเชื่อมดิบจากกระบวนการผลิตน้ําตาลทรายสามารถใชในการผลิตเอทานอล
เชื้อเพลิงไดเปนอยางดี โดยสภาวะการหมกัที่เหมาะสมจะอยูที่อุณหภูมปิระมาณ 35 องศา
เซลเซียส การใหอากาศเล็กนอยประมาณ 0.1 ปริมาตรอากาศตอปริมาณอาหาร(vvm) ในระยะแรก 
จะชวยเรงการเพิ่มจํานวนเซลลและสงเสริมใหการหมักเอทานอลใหรวดเร็วยิ่งขึ้นพีเอชเริ่มตน 5.0 
ถาไมมีการนึ่งฆาเชื้ออาหารกอนการหมกัการปรับพีเอชเริ่มตนประมาณ 4.5 จะทาํใหยีสตสามารถ
เจริญแขงขันกบัแบคทีเรียปนเปอนได และยังสงผลดีตอปริมาณเอทานอลสุดทายใหสูงขึ้น
เล็กนอย การใชเทคนิค fed batch แบบ sigmoidal feeding มีผลตอการลดการเจริญของยีสต 
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เล็กนอย แตทําใหน้ําตาลเกือบทั้งหมดถูกใชในการสังเคราะหเอทานอล ไดเอทานอลสูงสุดถึง 
7.84  เปอรเซ็นตโดยน้าํหนกั ซ่ึงสูงกวาแบบแบบครั้งคราวอยางชัดเจน งานวจิัยนี้เปนเพียง
จุดเริ่มตนของการเสนอวัตถุดิบแหลงใหมสําหรับการผลิตเอทานอลเพือ่ใชเปนแหลงเชื้อเพลิง ซ่ึง
จากผลการทดลองในระดับหองปฏิบัติการแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวายีสตทนรอน 
Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042 ที่คัดแยกไดจากประเทศไทยโดยสาวิตรีและคณะ และ
น้ําออยมีศักยภาพสูงมากที่จะพัฒนาไปสูการผลิตทางอุตสาหกรรม อยางไรก็ตามยังตองการการ
ทดลองเพิ่มเตมิในระดับกึ่งโรงงาน เพื่อยืนยันผลและประเมินศกัยภาพเชิงพาณิชยที่แทจริง 

นอกจากนั้นผลการตรึงเซลลยีสตที่ทนอุณหภูมิสูง Kluyveromyces marxianus DMKU3-
1020 โดยใชรังไหมบาง และใยบวบเสริมเจลเปนวัสดุตรึงเซลล แสดงวามื่อนํามาใชหมัก 
เอทานอลที่อุณหภูมิสูงจากน้ําออยและกากน้ําตาล และการหมักแบบครั้งคราว พบวาสามารถผลิต
เอทานอลไดสูงกวาการใชเซลลอิสระ โดยเมื่อใชเซลลที่ตรึงหมักเอทานอลที่ 37 และ 40 องศา
เซลเซียสจากนํ้าออย ผลิตเอทานอลได 8.41 และ 7.73 เปอรเซ็นตโดยน้าํหนัก และเมือ่หมักจาก
กากน้ําตาลผลิตได 8.06 และ 6.78 เปอรเซ็นตโดยน้าํหนกั ตามลําดับ ในขณะทีเ่มื่อใชเซลลอิสระ
หมักเอทานอลที่ทั้งสองอุณหภูมิผลิตเอทานอลได 5.47 และ 6.62  เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก เมื่อ
หมักในน้ําออย และ 7.69 และ 5.20 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก เมื่อใชกากนํ้าตาล 

สําหรับผลการวิจัยของแตละโครงการมีดังนี้ 

โครงการที่ 1  ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสตผลิตเอทานอลที่ทนอุณหภูมิสูงสําหรับการ
ผลิตไบโอเอทานอลจากวัตถุดิบที่มีน้ําตาลในประเทศไทย  มีผลการวิจยั คือ 

1. 1  เก็บตัวอยางและแยกยีสตผลิตเอทานอล จากตัวอยาง อาหารหมัก ดิน ดอกไม ผลไม 
ช้ินสวนของพชื และตัวอยางอื่น ๆ 141 ตัวอยาง เมื่อนํามาแยกยีสตโดย Selective enrichment 
technique  
4 วิธี ไดยีสต 233 ไอโซเลต  

1.2 คัดเลือกสายพนัธุที่ผลิตเอทานอลไดดีที่อุณหภูมิสูง  
  (1)  คัดเลือกสายพันธุที่ผลิตเอทานอลไดดทีี่อุณหภูมสูิงจากกลูโคส เมื่อนํามาตรวจ

ความสามารถในการหมกัเอทานอลที่อุณหภูมิสูง 40 องศาเซลเซียส โดยการหมกัใน Yeast extract 
peptone dextrose (YPD) broth ที่มีกลูโคส 16 เปอรเซ็นต  ใน Durham fermentation tube นาน 48 
ช่ัวโมง และตรวจการผลิตแกส พบวามี 176 ไอโซเลต ที่ผลิตแกสไดเตม็หรือเกือบเตม็หลอดดัก
แกส ซ่ึงเมื่อนาํศึกษาการหมกัเอทานอลที่ 40 องศาเซลเซียส โดยการหมักใน YPD broth ที่มี
กลูโคส 16 เปอรเซ็นต ในฟลาสกและบมแบบเขยา นาน 48 ช่ัวโมง คัดเลือกยีสตทีห่มักเอทานอล
ไดสูงกวาหรือใกลเคียงกับยสีตหมักเอทานอลที่ทนอุณหภูมิสูงสายพนัธุอางอิง คือ Kluyveromyces 
marxianus DMKU 3-1020, Saccharomyces cerevisiae Sc90 และ S. cerevisiae ได 65 ไอโซเลต 
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ซ่ึงเมื่อศึกษาผลของเวลาตอการหมักเอทานอลที่ 40 องศาเซลเซียส ในอาหารชนิดเดมิและ
เพาะเลี้ยงแบบเดิม พบวายีสตสวนใหญหมกัเอทานอลไดเร็ว โดยผลิตเอทานอลสูงสุดที่ 18 หรือ 
24 ช่ัวโมงมี 17 ไอโซเลต ที่ผลิตเอทานอลไดในชวง 7.10-7.64 เปอรเซ็นตโดยน้าํหนกั ซ่ึงสูงกวาที่
สายพันธุอางอิงผลิตได และมี 32 ไอโซเลต ที่ผลิตเอทานอลไดใกลเคยีงสายพันธุอางอิง   

  (2)  คัดเลือกสายพันธุที่ผลิตเอทานอลไดดทีี่อุณหภูมิสูงจากซูโครส จากการนํายีสต 
45 ไอโซเลต จาก 65 ไอโซเลต ที่คัดเลือกไดมาศึกษาผลของเวลาตอการหมักเอทานอลที่ 40 องศา
เซลเซียส จากซูโครส โดยใช YPS broth ที่มีซูโครส 16 เปอรเซ็นต ในฟลาสกและบมแบบเขยา 
พบวายีสตทั้งหมดไมสามารเจริญและหมกัเอทานอลได  ดังนั้นจึงไดทดลองนํายีสต 75 ไอโซเลต
ที่เมื่อหมักเอทานอลที่อุณหภมูิสูงในกลูโคสผลิตแกสเต็มหลอดดักแกส มาตรวจการหมัก 
เอทานอลที่อุณหภูมิสูงจากซูโครส โดยการหมักใน YPS  broth ที่มีซูโครส 16 เปอรเซ็นต  โดยใช 
Durham fermentation tube ที่ 40 องศาเซลเซียส พบวามี 34 ไอโซเลต ผลิตแกสเต็มหลอดดักแกส 
ที่ 48 หรือ 72 ช่ัวโมง แตเมื่อนํามาหมักในอาหารเดิมที่ 40 องศาเซลเซียส โดยการหมกัในฟลาสก
บมแบบเขยาพบวามีเพยีงไอโซเลตเดียวทีผ่ลิตเอทานอลได 6.40 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ซ่ึง
ใกลเคียงกับ S. cerevisiae Sc90  สายพันธุอางอิง ที่ผลิตเอทานอลไดสูง สวนที่เหลือผลิตไดต่ํากวา  

1.3 การจัดจําแนกโดยอนุกรมวิธานระดับโมเลกุล ของยีสตที่คัดเลือกไดจาการหมัก
กลูโคสที่ 40 องศาเซลเซียส ดีกวาสายพันธุอางอิงทั้ง 3 สายพันธุ จํานวน 45 ไอโซเลต พบวา 42 

ไอโซเลตจัดจาํแนกเปน Pichia kudriavzevii และมีเพยีงไอโซเลตเดียวที่เปน Pichia rhodanensis  
สวนอีก 2 ไอโซเลตยังไมสามารจัดจําแนกได 

1.4  การเก็บรักษาสายพันธุยีสต  ยีสตทั้งหมดที่แยกไดไดเกบ็รวบรวมไวโดยวิธีการเก็บ
รักษาระยะยาว โดยเล้ียงใน yeast extract-malt extract (YM) broth ที่มีกลีเซอรอล 10 เปอรเซ็นต 
และแชแข็งที่ -80 องศาเซลเซียส  

1.5 จัดทําขอมูลยสีตสายพันธุที่หมักเอทานอลไดดีที่อุณหภูมสูิงในรูปของตาราง
รายละเอียดของยีสตที่ผลิตเอทานอลไดสูงที่อุณหภูมิสูง ที่ประกอบดวยชนิดและแหลงของ
ตัวอยาง วิธีการแยกยีสต ผลการจัดจําแนกเชื้อ และการหมักเอทานอล 

โครงการที ่2 การแยกและคดัเลือกยีสตที่สามารถผลิตไบโอเอทานอลจากวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรประเภทลิกโนเซลลูโลส มีผลการวิจัย คือ 

2.1  การแยกยสีตจากตัวอยางจํานวน 68 ตัวอยาง (สวนใหญเปนตวัอยางดิน)  ไดยีสต
ทั้งสิ้น 198 ไอโซเลต  

2.2 เมื่อนํายีสตที่แยกไดมาทดสอบการหมักเอทานอล เมื่อเล้ียงในสภาวะการใหอากาศ
ที่แตกตางกัน คือ เขยาดวยความเร็ว 50, 170 รอบตอนาที และตั้งไวนิ่งๆ ที่ 37 องศาเซลเซียส 
พบวามียีสตทีผ่ลิตเอทานอลไดจากน้ําตาลไซโลส  เมื่อเล้ียงโดยการเขยาแบบหมุนที่ 170 รอบตอ
นาที 37 องศาเซลเซียส นาน 48 ช่ัวโมง โดยผลิตได 1.72 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก 1 ไอโซเลต คือ 
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k-22(6) และไอโซเลตที่ใหเอทานอลระหวาง 0.40-0.83  เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก จํานวน 4          
ไอโซเลต คือ k-1(4), k-6(3), k-9(3) และ k-14(6) 

2.3  เมื่อจัดจําแนกยีสตที่คัดเลือกได โดยเปรียบเทียบความเหมือนของลําดับเบสบริเวณ 
D1/D2 ของ 26S rRNA gene กับลําดับเบส 26S rRNA gene ของสปชีสที่รูจักแลวจากฐานขอมูล
ใน GenBank พบวา k-1(4), k-9(3) และ k-22(6) จัดจําแนกไดเปน Candida tropicalis สวน 
ไอโซเลต k-6(3) และ k-14(6) อาจเปนยีสตสปชีสที่ยังไมมีรายงานหรือสปชีสใหม ซ่ึงตองศึกษา
ในรายละเอียดตอไป 

2.4 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ําตาลกลูโคสและไซโลสที่ตรวจพบในไฮโดรไลเสต 
ภายหลังการกระทํากอนการทําตามกระบวนการดวยวิธีตาง ๆ กับซังขาวโพดและตนขาวโพดหลัง
การเก็บเกีย่ว พบวาวิธีการใชดางเขมขนสําหรับการเตรียมไฮโดรไลเสตของตนขาวโพดหลังการ
เก็บเกีย่วซ่ึงใหกลูโคสและไซโลส เทากับ 112.98 และ 54.18 มิลลิกรัมตอกรัมซับสเตรต ตามลําดับ 
และเลือกวิธีการใชดางโซเดยีมไฮดรอกไซดกับกรดเปอรอะซิติก ซ่ึงใหกลูโคสและไซโลส เทากับ 
161.28 และ 108.78 มิลลิกรัมตอกรัมซับสเตรต ไวใชสําหรับการเตรียมไฮโดรไลเสตของ 
ซังขาวโพด เพือ่นําไปใชเปนซับเสตรตสําหรับหมักเอทานอลดวยยีสตที่คัดเลือกไวตอไป  

 สวนการเปรียบเทียบปริมาณกลูโคสและไซโลสที่ตรวจพบในไฮโดรไลเสต ภายหลัง
การกระทํากอนการทําตามกระบวนการดวยวิธีตาง ๆ กับใบออยและชานออยหลังการเก็บเกีย่ว 
พบวาวิธีการใชโซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขน 5 นอรแมล ใหผลดีทีสุ่ด ดังนั้นจึงเลือกไว
สําหรับการเตรียมไฮโดรไลเสตของใบออยและชานออย เพื่อนําไปหมกัเอทานอลดวยยีสตที่
คัดเลือกไวตอไป 

โครงการที ่3  การปรับปรุงพันธุกรรมของยีสตที่ทนอุณหภูมิสูง Kluyveromyces marxianus 
DMKU 3-1042 เพื่อการผลิตเอทานอลจากน้ําตาลไซโลส มีผลการวิจัย คือ 

3.1  K. marxianus DMKU3-1042 เปนยีสตทนอุณหภูมิสูงที่สามารถเจริญและผลิต       
เอทานอลจากกลูโคสไดดี สามารถสรางเอนไซม xylose reductase (XR) และ xylitol 
dehydrogenase (XD) ได โดยมีไซโลสเปน inducer ซ่ึงกิจกรรมของ NADH-dependent XR, 
NADPH-depentdent XR และ XD มีคาเทากับ 3.3, 18.5 และ 15.4 มิลลิกรัมของโปรตีนตอมิลลิ-    
ยูนิต ตามลําดบั แสดงใหเหน็วา XR ของ K. marxianus DMKU 3-1042 มีความชอบตอ NADPH 
มากกวา NADH ทําให K. marxianus DMKU 3-1042 สามารถใชไซโลสในการเจรญิ แตผลิต     
เอทานอลจากไซโลสไดเพียงเล็กนอย (Ye = 0.11 กรัมเอทานอลตอกรัมไซโลส) 

3.2 การสราง xylose-fermenting K. marxianus  โดยการชักนํายีน XYL1 และ XYL2 ของ 
Pichia stipitis ที่อยูบนเวคเตอร pEXGD8 หรือ pEXG หรือ pEXG+pXDG เขาสูเซลลดวยวิธี heat 
shock พบวาพบวา recombinant ที่สรางขึ้น มี XR ที่มีความชอบตอ NADH สูงขึ้น แตมีกิจกรรม
ของ XR และ XD ใกลเคียงกบั K. marxianus DMKU 3-1042 เมื่อเล้ียงในอาหารที่มีไซโลสเปน
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แหลงคารบอน โดย KMXR14 ซ่ึงเปน recombinant ที่มี pEXG,  KMXRD81 ซ่ึงเปน recombinant 
ที่มี pEXGD8  และ KMRD12 ซ่ึงเปน recombinant ที่มี pEXG รวมกับ pXDG มีกิจกรรมของ
เอนไซมทั้งสองชนิดสูงสุด และมีXR ที่มีอัตราการใช NADH ตอ NADPH สูงกวา (ตารางที่ 1)   

Table 1.  Xylose reductase and xylitol dehydrogenase activities of K. marxianus DMKU 3-1042 
and its transformants 

Strain Medium 
Xylose reductase (mU/mg protein) 

Ratioa Xyltiol dehydrogenase 
(mU/mg protein) NADH NADPH 

K. marxianus 
DMKU3-1042 (KM) 

YPD 22 5.8 0.38 3.3 
YPX 3.7 17.6 0.21 19.2 

      

KM/pEXGD8      
KMXRD81 YPD 0.3 1.4 0.25 0.7 
 YPX 3.3 4.8 0.68 15.5 
KM/pEXG      
KMXR14 YPD 1.6 2.3 0.69 3.6 
 YPX 4.7 3.7 1.27 22.2 
KM/pEXG+pXDG      
KMRD12 YPD 1.3 3.4 0.37 5.6 
 YPX 2.5 3.6 0.69 14.0 

a: NADH-dependent and NADPH-dependent activity ratio 

3.3 การทดสอบความเสถียรของเวคเตอรใน KMXR14, KMXRD81 และ KMRD12 
พบวา เวคเตอรใน KMDR12 มีความเสถียรสูงสุด (70-90 เปอรเซ็นต ) เนื่องจาก KMDR12 เปน 
recombinant ที่เกิดจากการชักนําพลาสมิด pEXG รวมกับ pXDG ในสภาพ linear form จึงทํา
ใหพลาสมิดสามารถเกิดการ integration กับสวนที่เปน homologous gene บนโครโมโซมไดดี ทํา
ใหเกิดการถายทอดลักษณะของยีนบนพลาสมิดไปพรอมกับการแบงเซลลเพื่อเพิ่มจํานวนของ
เซลล 

3.4 การทดสอบความสามารถในการเจริญและผลิตเอทานอลของ KMXR14, 
KMXRD81 และ KMRD12 พบวาเชื้อทั้งวา 3 ไอโซเลต เจริญไดชากวาและผลิตเอทานอลไดต่ํา
กวา K. marxianus DMKU 3-1042 โดย KMXR14 ซ่ึงเปน recombinant ที่มี pEXG,  KMXRD81 
ซ่ึงเปน recombinant ที่มี pEXGD8  และ KMRD12 ซ่ึงเปน recombinant ที่มี pEXG รวมกับ 
pXDG มีเอนไซม xylose reductase ที่มีอัตราการใช NADH ตอ NADPH สูงกวา แตผลิต            
เอทานอลจากไซโลส (Ye = 0.004, 0.03 และ 0.09 กรัมเอทานอลตอกรัมไซโลส ตามลําดับ) ได
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ต่ํากวา K. marxianus DMKU 3-1042 ซ่ึงเปนเซลลเจาบาน (Ye = 0.19 กรัมเอทานอลตอกรัม
ไซโลส)  อยางไรก็ตาม recombinant ทั้ง 3 ไอโซเลสามารถผลิตเอทานอลจากกลูโคสไดดี
เชนเดียวกับ K. marxianus DMKU 3-1042  ) Ye = 0.51 กรัมเอทานอลตอกรัมกลูโคส (คือ 0.46, 0.0 
และ 45.9 กรัมเอทานอลตอกรัมกลูโคส) 

3.5  การสรางเวคเตอรที่เหมาะสมตอการแสดงออกของยีน XYL1 ในเซลลของ K. 
marxianus DMKU 3-1042  เนื่องจากผลการทดลองในขอ 4 แสดงใหเห็นวาการชักนํายีน XYL1 
ที่อยูภายใตการควบคุมของ enolase promoter ซ่ึงเปน strong promoter ใน S. cerevisiae ไม
สามารถแสดงออกไดดใีน K. marxianus DMKU 3-1042  ทําให recombinant ที่ไดมีกจิกรรมของ
เอนไซม XR คอนขางต่ํา  เพื่อแกไขปญหาเรื่องการแสดงออกของยีน โดยตัดตอยีน XYL1 เขากับ
เวคเตอร pKLAC2 ที่มีสวนของ strong promoter ในยีสต K. lactis  อยางไรก็ตามไมสามารถชัก
นําพลาสมิด pKLXR77 ที่สรางขึ้นใหมเขาสูเซลลในสภาพ linear form เพื่อเพิ่มความเสถียรของ
ยีนได เนื่องจากพบวาบริเวณดานปลายของ XR fragment มี SacII และ BstXI site อยู ซ่ึงในขณะ
นี้อยูระหวางการสรางและคัดเลือกพลาสมิดใหมทีเ่หมาะสมสําหรับการถายยีนเขาสูเซลลของ K. 
marxianus DMKU 3-1042   

โครงการที่ 4  การคนหาและพัฒนาเอนไซมเบตา-กลูโคซิเดสที่ทนตอสภาวะทีม่ีกลูโคสสูง เพื่อ
ชวยการสลายเซลลูโลสสําหรับการผลิตไบโอเอทานอล มีผลการวิจัย คือ 

4.1 การคัดเลือกเชือ้ราสายพันธุ Aspergillus spp. ที่สามารถผลิตเอนไซม HGT-BG ได
ในปริมาณมาก 
 จากการเลี้ยง Aspergillus spp. สายพันธุ ASKU  จํานวนประมาณ 126 ไอโซเลต ใน
อาหารที่มีแหลงคารบอน 5 ชนิด คือ cellulose powder, cellobiose, quercetin, lactose และ 
beechwood xylan  ที่มีความเขมขนสุดทายเปน 0.5 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก  ที่ 30 องศาเซลเซียส  
เปนเวลา 14 วนั  พบวา quercetin เปนแหลงคารบอนที่ใหกิจกรรมของ HGT-BG สูงที่สุด  โดยมี 
Aspergillus spp. ASKU  จํานวน 5 ไอโซเลต ที่สามารถผลิตเอนไซม HGT-BG ไดในปริมาณมาก 
คือ ASKU48, ASKU51, ASKU116, ASKU129 และ ASKU131  แตไอโซเลต ASKU48, 
ASKU51 และ ASKU116  อาจจะเปน A. fumigatus ที่ทําใหเกิดโรคในกลุม aspergillosis  ผูวิจัยจึง
ตัดสินใจไมใช 3 สายพันธุดังกลาวในการศกึษาขั้นตอไป 

สําหรับแหลงคารบอนชนิดอื่นๆ ใหกจิกรรมของ HGT-BG ต่ํากวา quercetin โดย 
beechwood xylan เปนแหลงคารบอนที่ใหกิจกรรมของ HGT-BG สูงเปนอันดับสอง จาก 5        
ไอโซเลต คือ ASKU129, ASKU48, ASKU118, ASKU51 และ ASKU154 และวดักิจกรรมของ 
HGT-BG ไดสูงที่สุดในวนัที่ 14 ของการเลี้ยงเชื้อ และเมื่อทําปฏิกิริยาที่ 50 องศาเซลเซียส   
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จากขอมูลขางตน  ผูวิจยัจึงเลือกเชื้อราที่มีรูปแบบการแสดงออกของเอนไซม HGT-BG 
แตกตางกัน จํานวน 6 ไอโซเลต คือ ASKU18, ASKU22, ASKU28, ASKU62, ASKU129 และ 
ASKU154  เพื่อใชในการศึกษาขั้นตอไป 

5.2 ศึกษาสภาวะทีเ่หมาะสมที่ใชเล้ียงเชื้อราที่ทําใหสามารถสรางเอนไซม HGT-BG ไดใน
ปริมาณมาก 

(1) ศึกษาหาแหลงคารบอนที่ทําใหผลิตเอนไซม HGT-BG ไดมากที่สุด  โดยทําการ
เล้ียง Aspergillus spp. สายพันธุ ASKU  จํานวน 6 ไอโซเลต ที่คัดเลือกไว  ในอาหาร minimal 
medium ที่มีแหลงคารบอน 9 ชนิด คือ cellulose powder, cellobiose, quercetin, lactose, 
beechwood xylan, arabinose, glucose, methyl xylose และ xylose  ที่มีความเขมขนสุดทายเปน 
0.5 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก  ที่ 30 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 14 วัน  พบวาเชื้อราทั้ง 6 ไอโซเลต ที่
คัดเลือกไว สามารถใช beechwood xylan เปนแหลงคารบอนที่ทําใหผลิตเอนไซม HGT-BG ได
มากที่สุด  

(2) ศึกษาหาความเขมเขนของ beechwood xylan ที่ทําใหผลิตเอนไซม HGT-BG ไดมาก
ที่สุด โดยทําการเลี้ยง Aspergillus spp. สายพันธุ ASKU  จาํนวน 6 ไอโซเลต ที่คัดเลือกไว  ในอาหาร 
minimal medium ที่มีแหลงคารบอนเปน beechwood xylan ที่ความเขมขนสุดทายเปน 0-4.0 
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก  ที่ 30 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 14 วัน  พบวาเชือ้ราทั้ง 6 ไอโซเลต ที่คัดเลือก
ไวสามารถผลิตเอนไซม HGT-BG ไดมากที่สุด เมื่อใช beechwood xylan ที่ความเขมขนระหวาง 1.5-
3.5 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก   

5.3 การทําบริสุทธิ์เอนไซม HGT-BG ที่ผลิตไดจากเชื้อรา 
 ทําการเลี้ยง Aspergillus spp. สายพันธุ ASKU ที่คัดเลือกไว  ในอาหาร minimal 

medium ที่มีแหลงคารบอนเปน beechwood xylan ที่ความเขมขนสุดทายเปน 1.5-3.5 เปอรเซ็นต
โดยน้ําหนัก  ที่ 30 องศาเซลเซียส  ทําการเก็บอาหารเลี้ยงเชื้อเมื่อมีกิจกรรมของเอนไซม HGT-BG 
สูงที่สุด โดยนาํอาหารเลี้ยงเชื้อมากรองผาน No 1 Whatman paper  แลวนําสวนใสไปลดปริมาตร
ผาน ultrafiltration membrane ในขั้นนี้พบวาสูญเสียกิจกรรมของเอนไซมไปเล็กนอย เมื่อนําไปทํา
ใหเขมขนเพิ่มขึ้นดวย centrifugal ultrafiltration  ก็เกิดการสูญเสียกิจกรรมของเอนไซมไป
บางสวน  แตจะทําใหไดสารละลายโปรตีนที่เขมขน เหมาะสําหรับการแยกดวย gel filtration 
chromatography  เมื่อทําการแยกสารละลายโปรตีนดวย gel filtration chromatography  พบวา
สามารถแยก pooled fraction ที่มีกิจกรรมของเอนไซม HGT-BG ได 2 สวน เรียกวา P1 และ P2  
แสดงวามีเอนไซม HGT-BG ที่มีขนาดแตกตางกัน 2 ชนดิ  เมื่อนําสวน P1 และ P2 ไปหาขนาด
ของโปรตีนในสภาพธรรมชาติ โดยวิธี gel filtration chromatography  เปรียบเทียบกับขนาด
โปรตีนมาตรฐาน พบวา สวน P1 และ P2 มีขนาด 320 และ 25 kD ตามลําดับ ในสภาพธรรมชาติ 
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ตอมาจึงนําสวน P1 ไปทําบรสุิทธิ์ดวย Hitrap Q anion exchanger  พบวา สามารถแยกสวน P1 ให
มีความบริสุทธิ์ประมาณ 90 เปอรเซ็นต   ซ่ึงปรากฏเปนโปรตีนที่มีหนวยยอยขนาดประมาณ 116 
kD  เมื่อแยกดวย SDS-PAGE  แตเปนโปรตีน 2 ชนิด เมือ่แยกดวย non-denaturing PAGE  เรียกวา 
P1.1 และ P1.2  โดยมีสวน P1.2 เทานั้นทีแ่สดงกิจกรรมตอ 4MU-Glc  ตอมาจึงไดแยกสวน P1.1 
และ P1.2 ออกจากกนัดวย Mono Q anion exchanger  จนไดโปรตีนสวน P1.1 และ P1.2 ที่
บริสุทธิ์ ตอมาจึงนําสวน P2 ไปทําบริสุทธิ์ดวย Hitrap Q anion exchanger พบวายังไมไดเอนไซม
ที่บริสุทธิ์ จึงตองทําการสกัด HGT-BG สวน P2 ใหบริสุทธิ์ตอไป 

5.4 การศึกษาสมบัติของเอนไซม HGT-BG ที่ผลิตไดจากเชือ้รา 
เมื่อนําเอนไซม HGT-BG สวน P1.1 และ P1.2 ที่บริสุทธิ์แลว มาศึกษาสมบัติของ

เอนไซมในการสลายสับสเตรทเซลโลไบโอส พบวามีอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทําปฏิกิริยาอยู
ในชวง 70-80 องศาเซลเซียส และ 60-70 องศาเซลเซียส ตามลําดับ และทั้ง 2 ชนิด มพีีเอชที่
เหมาะสมในการทําปฏิกิริยาที่พีเอช4  

โครงการที่ 5  การพัฒนาตนแบบระดับกึ่งโรงงานการผลิตไบโอเอทานอลที่อุณหภมูิสูงจากน้ําออย
โดย Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042  มีผลการวิจัย คือ 

5.1 น้ําเชื่อมดิบที่ไดจากการกระบวนการผลิตน้ําตาลทรายจะเหมาะที่จะนาํมาใชเปน
วัตถุดิบสําหรับการผลิตเอทานอล เนื่องจากสามารถเก็บรักษาไวที่อุณหภูมหิองไดเชนเดียวกับ
กากน้ําตาล โดยไมเกดิการเนาเสีย จะมีขอเสียในเรื่องของตนทุนที่เพิ่มขึ้นจากการระเหยน้ําออยให
เขมขนขึ้น อยางไรก็ตามน้ําออยดิบก็สามารถนํามาใชในการหมักเอทานอลไดในระหวางฤดหูีบ
ออย 

5.2 K.  marxianus DMKU 3-1042 จะใชน้ําตาล sucrose ในน้ําออยจนหมดกอน แลวจึง
จะใช glucose และ fructose ตามลําดับ 

5.3  K. marxianus DMKU 3-1042 เปนยีสตที่ใชน้ําตาลประมาณ 2.5 – 3.0  เปอรเซ็นต  
สําหรับการสรางเซลล น้ําตาลที่เหลือจึงจะนําไปผลิตเปนเอทานอล อยางไรก็ตามเมื่อส้ินสุดการ
หมักยังคงมนี้ําตาลเหลือบางเล็กนอย 

5.4 K. marxianus DMKU 3-1042 สามารถหมักเอทานอลไดดีที่อุณหภูมิสูงประมาณ 35-
40 องศาเซลเซียส ซ่ึงเปนอุณหภูมใินชวงฤดูรอนของประเทศไทย 

5.5 การใหอากาศเล็กนอยประมาณ 0.1 ปริมาตรอากาศตอปริมาณอาหาร ในระยะแรก ก็
เพียงพอสําหรับเรงการเพิ่มจาํนวนเซลล ซ่ึงจะสงเสริมใหการหมกัเอทานอลรวดเร็วยิง่ขึ้น 

5.6 pH เร่ิมตน 5.0 เหมาะสําหรับการหมักเอทานอล โดย K. marxianus DMKU 3-1042  
5.7 การหมักเอทานอลดวยเทคนคิ fed batch แบบ linear increment feeding และ 

exponential feeding ใหผลไมแตกตางจากการหมักแบบครั้งคราว  
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5.8 การหมักเอทานอลดวยเทคนคิ fed batch แบบ sigmoidal feeding มีผลตอการลดการ
เจริญของ K. marxianus DMKU 3-1042 เล็กนอย ทําใหมีการสะสมเอทานอลไดสูงกวาแบบ    
คร้ังคราว อยางชัดเจน 

โครงการที่ 6  การตรึงเซลลสําหรับการผลิตไบโอเอทานอลแบบครั้งคราวและแบบตอเนื่องจากนํ้า
ออย โดยใชยสีตทนอุณหภมูิสูง Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042  มีผลการวิจัย คือ 

การนําเทคนิคการตรึงเซลลมาใชรวมในกระบวนการหมัก จะชวยลดขั้นตอนการเตรียม
เซลล  ชวยเพิม่อัตราเร็วการหมักหรือทาํใหเวลาที่ตองใชสําหรับการหมักสั้นลง   อีกทั้งชวยเพิ่ม
อัตราการเปลี่ยนนํ้าตาลเปนเอทานอล และลดความเสี่ยงของปญหาการปนเปอน ผลจากงานวิจยันี้ 
พบวาดวยวิธีการตรึงเซลล โดยใชวัสดุทางการเกษตรเชนใยบวบ หรือรังไหม  และการเตรียมเซลล
แบบผสม (mixed culture) ระหวาง K. marxianus DMKU 3-1042 กับ S. cerevisiae M30 ชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการหมกัเอทานอล ทั้งในกรณีที่ใชวัตถุดิบเปน กากนํา้ตาลและนํ้าออย นอกจากนี้
ระบบยังมีความเสถียรสูง  สามารถใชวัตถุดิบทั้งกากนํ้าตาลและนํ้าออยดิบไดดี ที่ขอบเขตของ
อุณหภูมิกวาง คือ ตั้งแตอุณหภูมหิอง (30 องศาเซลเซียส) ถึง 40 องศาเซลเซียส 

 
6. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

สําหรับการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของยีสตผลิตเอทานอลที่ทนอุณหภูมิสูง
สําหรับการผลิตไบโอเอทานอลจากวัตถุดิบที่มีน้ําตาลในประเทศไทย และการแยกและคัดเลือก
ยีสตที่สามารถผลิตไบโอเอทานอลจากวัสดเุหลือทิ้งทางการเกษตรประเภทลิกโนเซลลูโลสนั้น 
จากผลการวิจยั เนื่องจากยีสตที่ทนอุณหภมูิสูงที่หมักเอทานอลไดดีทีค่ัดเลือกไดในขณะนีห้มัก    
เอทานอลไดดทีี่อุณหภูมิสูงเมื่อมีกลูโคสเปนสับสเตรต โดยสามารถหมกัเอทานอลไดดีกวา       
สายพันธุอางอิง S. cerevisiae Sc90,  S. cerevisiae M30 และ K. marxianus DMKU 3-1042 ที่มี
รายงานวามีประสิทธิภาพสูงในการหมักเอทานอลที่อุณภูมิสูง  ดังนั้นจึงเหมาะสมมากกับวตัถุดิบ
หรือสับสเตรตที่มีน้ําตาลสวนใหญเปนกลูโคส เชน ไฮโดรไลเสตของแปง และเซลลูโลส  ดังนั้น
สายพันธุที่แยกไดนัน้จะเปนประโยชนตอการหมักเอทานอลจากแปงและเซลลูโลสท่ีผานการยอย
สลายเพื่อใหไดน้ําตาลซึ่งเกอืบทั้งหมดเปนกลูโคส อยางไรก็ตามเนื่องจากยีสตเหลานี้ไมหมกั
ซูโครสซึ่งเปนน้ําตาลที่พบมากในน้ําออยและกากน้ําตาล ซ่ึงเปนสับสเตรตที่ไดเสนอไวในการวจิัย
คร้ังนี้ดวย  ดังนั้นจึงจําเปนตองทําการแยกและคัดเลือกยสีตที่หมักเอทานอลจากซูโครสเพิ่ม โดย
ยีสตที่หมกัเอทานอลดีจากซูโครสควรจะหมักไดดีเมื่อใชน้ําออยและกากน้ําตาลเปนวัตถุดิบดวย  
สวนยีสตที่หมกัเอทานอลจากไซโลสที่อุณหภูมิสูงนั้น ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในสวนของยีสต   
ไอโซเลต k-6(3) และ k-14(6) ที่อาจเปนยีสตสปชีสใหม 
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ในกรณีการปรับปรุงพันธุกรรมของยีสตที่ทนอุณหภูมสูิง Kluyveromyces marxianus 
DMKU 3-1042  เพื่อการผลิตเอทานอลจากน้ําตาลไซโลสนั้น ในการศึกษาวจิัยคร้ังนีม้ีปญหา
อุปสรรคในการขอความอนุเคราะหเวคเตอรสําหรับการถายยีนในยีสตสกุล Kluyveromyces จาก
นักวจิัยตางประเทศ และการสั่งซื้อเวคเตอรจากบริษัทมีราคาแพงและใชเวลาในการจัดสงนาน
ประมาณ 45 วนั ทําใหการดาํเนินงานในสวนของการสรางเวคเตอรสําหรับ K. marxianus ลาชา
กวาแผนงานทีก่ําหนดไว  อยางไรก็ตามเหน็วา culture collection ในประเทศไทยควรเก็บรักษา 
recombinant ที่มีเวคเตอรของแบคทีเรีย ยสีต และรา สําหรับการศึกษาวิจัย เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกับนักวจิัยไทยในการทํางานดานพันธุวิศวกรรม 

สําหรับการคนหาและพัฒนาเอนไซมเบตา-กลูโคซิเดสที่ทนตอสภาวะที่มีกลูโคสสูง 
เพื่อชวยการสลาย เซลลูโลสสําหรับการผลิตไบโอเอทานอล นั้น ที่ผานมายังมีการศึกษาวิจยัใน
เร่ืองของเอนไซม HGT-BG นอยมาก  และยังไมมีการนําเอนไซม HGT-BG ไปใชจริง  สวนใหญ
แลวจะเปนการใชเอนไซมเซลลูเลสในการสลายเซลลูโลส  ดังนั้นโครงการวิจยัเพื่อศึกษาสมบัติ
ของเอนไซม HGT-BG จากเชื้อรานี้  จึงเปนการประยกุตใชเทคนิคทางชีวโมเลกุลเพือ่ใช
ประโยชนจากเอนไซมที่มีอยูในธรรมชาติ  เปนการชวยแกปญหาพลังงานขาดแคลนไดอีกทาง
หนึ่ง  จากการศึกษาสมบัติของเอนไซม HGT-BG สวน P1.1 และ P1.2 ที่บริสุทธิ์แลว  พบวา
เอนไซมทั้ง 2 ชนิดสามารถทํางานไดดใีนชวงอุณหภูมิทีสู่ง (60-80 องศาเซลเซียส)  ทั้งๆ ที่เปน
เอนไซมที่แยกมาจากการเลี้ยงเชื้อราที่อุณหภูมิ 30  องศาเซลเซียส  แสดงใหเหน็วาสามารถนํา
เอนไซม 2 ชนดินี้ ไปใชในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงไดดี  และอาจจะเปนเอนไซมอาจมีความเสถียร
สูง (เสียสภาพธรรมชาติที่อุณหภูมิสูง)  จึงเหมาะแกการนําไปใชตอไป   

งานวิจยัในสวนการพัฒนาตนแบบระดับกึง่โรงงานการผลิตไบโอเอทานอลที่อุณหภมูิสูง
จากน้ําออยโดย Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042  นั้น งานวจิัยนี้เปนเพยีงจุดเริ่มตนของ
การเสนอวัตถุดิบแหลงใหมสําหรับการผลิตเอทานอลเพือ่ใชเปนแหลงเชื้อเพลิงที่ปกติจะใช
กากน้ําตาลหรอืมันสําปะหลงั ซ่ึงจากผลการทดลองเบื้องตนในระดับหองปฏิบัติการชี้ใหเห็นอยาง
ชัดเจนวายีสตทนรอน Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042 ที่คัดแยกไดจากประเทศไทย
โดย สาวิตรี ล่ิมทอง และคณะ และน้ําออยมีศักยภาพสูงมากที่จะพัฒนาไปสูการผลิตทาง
อุตสาหกรรม อยางไรก็ตามยังตองการการทดลองเพิ่มเตมิในระดับกึ่งโรงงาน เพื่อยืนยันผลและ
ประเมินศักยภาพเชิงพาณิชยที่แทจริง 

สวนโครงการการตรึงเซลลสําหรับการผลิตไบโอเอทานอลแบบครั้งคราวและ
แบบตอเนื่องจากนํ้าออย โดยใชยีสตทนอณุหภูมิสูง Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042  
นั้น เนื่องจากการตรึงเซลลผสมดวยวัสดรัุงไหมใหประสิทธิภาพสูงสุดโดยพบวาใหเอทานอลที่
เพิ่มขึ้นเมื่อเทยีบกับเซลลแขวนลอยโดยเฉพาะที่อุณหภูมสูิงๆ จึงควรดําเนินการทดสอบตอโดย
การหมักแบบตอเนื่องในถังปฏิกรณแบบเพคเบด (Packed bed) ขนาดประมาณ 1 ลิตร เพื่อศึกษา
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สภาวะดําเนนิการที่เหมาะสม และทดสอบการขยายขนาดเปนถังปฏิกรณ ประมาณ 100 ลิตรเพื่อ
ศึกษาปจจัยตางๆในการขยายขนาด โดยมีความคาดหมายวาผลจากงานวิจยันีจ้ะชวยพัฒนาใหเกดิ
เทคนิคการผลิตไบโอเอทานอลที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และสามารถนําไปประยกุตใชจริงใน
อุตสาหกรรมการหมักเอทานอลตอไป   

7. การนําไปใชประโยชน 
สําหรับกลุมเปาหมายหลักทีจ่ะไดรับประโยชนจาการวิจยันี้ คือ ผูประกอบการ

โรงงานผลิตเอทานอลของเอกชน หรือสหกรณชุมชน ทีจ่ะนําตนแบบเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นจาก
โครงการนี้พรอมสายพันธุยสีตที่ทนอุณหภูมิสูงไปใช  โดยแผนงานนี้ไดเสนอแนวทางการใช
น้ําออยเปนวัตถุดิบทางเลือกนอกเหนือจากกาน้ําตาลและมันสําปะหลังที่มีปญหาอยูในปจจุบัน 
โดยใชยีสตสายพันธุใหมที่แยกไดจากประเทศไทย ซ่ึงจะมีผลโดยรวมทําใหประเทศไทยลด
หรือไมตองนําเขาและพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลเชื้อเพลิงสําหรับประเทศ อันจะทําใหมี
การผลิตเอทานอลจากออยอยางจริงจัง ซ่ึงขณะนี้บริษัทผูผลิตน้ําตาลทรายหลายแหงไดเร่ิมที่จะทํา
การพัฒนาการผลิตเอทานอลจากน้ําออยเชนเดียวกับประเทศบราซิลที่ไดดําเนนิการมาอยาง
ยาวนานและประสบผลสําเร็จอยางดยีิ่งจนเปนผูผลิตเอทานอลเชื้อเพลิงระดับตนๆ ของโลก  
นอกจากนั้นผลงานวิจยันี้จะใหประโยชนแกบริษัทเอกชนที่จะนําเชื้อราที่สามารถผลิตเอนไซม
เบตา-กลูโคซิเดสที่ทํางานไดดีในสภาวะทีม่ีความเขมขนของกลูโคสสูง  และตนแบบการผลิต
เอนไซมเพื่อประโยชนในเชงิพาณิชย  

สวนยีสตหมกัเอทานอลที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับการผลิตเอทานอลที่อุณหภูมิสูงจาก
วัตถุดิบประเภทตางๆ ที่แยกและคัดเลือกไดใหมนั้น สามารถเก็บรักษาไวเพื่อใหผูสนใจนําไป
ปรับใชสําหรับการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบประเภทตางๆ ตามคุณสมบัติเดนของเชือ้ในแง
วัตถุดิบนี ้

นอกจากนั้นแผนงานวิจยันีย้งัสรางนักวิจยัรุนใหมที่มีความรูในดานการแยกและคัดเลือก
ยีสตหมักเอทานอล  การปรับปรุงพันธุกรรมโดยอาศยัรีคอมบิแนนทดเีอ็นเอเทคโนโลยีของยีสต
และราเสนใย  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงยีสตเพื่อผลิตไบโอเอทานอล และเทคโนโลยีการเพาะเลีย้ง
ราเพื่อการผลิตเอนไซม ที่สามารถทํางานไดในดานการเรียนการสอน การวิจยั หรือการผลิตใน
อุตสาหกรรม 

 


